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. ·O· I Plenário do Conselho Naciori~l . de Saúc;te, em sua Centésima Quad~gésima 
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d) a capacidade de controle. social dos çonselhos sanitários especiais indígenas . 
• ' ' . . ' • ·. . ' ' ' ·~·, I I .... · .• ··, . I ' I . . . . I . 

. R~comenda:. · · I· • ~·· ••• • • • 

I· 

Ao Ministé,rio da Educação ·e Ministério do .Pe~emvolvimen~o Social e. Combate ·a 
Fome a elaboração. de estratégia no envio de recurSos para a compra da merenda escolar 
indígena, considerando a sua cultura,. as · necessidades, a disponibilidade de alimentos · 
regionais e tradici~nais, e que nesse processo haj~ a participação dos Distritos· Sanitários 
Especi~is Indígenas e Conselhos Distritais Especiais ln~íg~nas. · 

Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Quadragésima Sexta 
Reunião Ordinária. · · · 
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Resolução FNDE/045, de 31.10.2003- PNAE-Indígeoa (RESUMO) 

( ... ) 

CONSIDERANDO a necessidade de se oferecer reforço alimentar e nutricional aos alunos ' 
indígenas, uma vez que estão expostos à insegurança alimentar e principalmente ao risco 
de desnutrição; 

CONSIDERANDO a necessidade de se oferecer alimentação saudável e adequada, 
respeitando-se os hábitos alimentares e culturais particulares de cada Etnia; 

Artigo 1 o - ( ••• ) aquisição exclusiva de gêneros alimentícios adequados aos hábitos 
alimentares das diversas etnias indígenas. 

Artigo 2°- ( ... )objetivo de suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos,com 
vistas à implantação da Po1ítica de Segurança Alimentar e Nutricional e contribuir para a 
valorização e fortalecimento da cultura alimentar indígena. 

Art. 3°- ( ... )beneficiários do PNAE- alunos matriculados na educação infantil e no ensino 
fundamental das escolas de educação indígena da rede pública de ensino dos estados e 
municípios que constam no Censo Escolar do MECIINEP do ano anterior ao do 
atendimento. 

Art. 6° - É facultado à Entidade Executora (secretarias de educação de estados e 
municípios) transferir diretamente às escolas, que atendam a clientela defmida, os recursos 
financeiros recebido( ... ) do PNAE. 

§ 1 o A transferência dos recursos diretamente às escolas somente poderá ser efetuada nas . 
seguintes as condições: 

1. Às Unidades Executoras - UEx representativas da comunidade escolar (caixa 
escolar, associação de pais e mestres, conselho escolar etc.), responsáveis pelo 
recebimento e execução dos recursos financeiros transferidos pela EE. 

§ 4° O repasse de que trata este artigo deverá ocorrer nas mesmas condições em que a EE 
recebe as transferências de recursos do FNDE. 

Artigo 7° - Fica vedada a aquisição de alimentação escolar pronta para o atendimento dos 
alunos das escolas de educação indígena. 

Artigo 8° O cardápio da alimentação escolar será elaborado por nutricionista habilitado 
com a participação do CAE-Conselho de Alimentação Escolar e de representação de cada 
etnia( ... ). 

§ 1 o Fica a EE obrigada a utilizar no mínimo 70% dos recursos financeiros destinados ao 
PNAE na aquisição de produtos básicos. 

§ 2° Na elaboração do cardápio devem ser respeitados os hábitos alimentares de cada etnia, 
priorizando os alimentos semi-elaborados e in natura e respeitando sua vocação agricola. 



f) 

§ 3° Fica vedada a aquJsiçao dos alimentos que não sejam adequados aos hábitos 
alimentares da clientela de que trata esta Resolução. 

§ 4° A aquisição dos alimentos deve obedecer ao cardápio planejado pelo nutricio~sta 
habilitado e será realizada, prioritariamente, no próprio município ou no estado, visando à 
redução dos custos. 

Art. I O - Compete ao CAE acompanhar e monitorar a execução em todos os riíveis nas 
ações pertinentes à oferta da alimenta~ão escolar ( ... ). 

Parágrafo único - O CAE dos municípios que atendam à clientela de que trata esta 
Resolução deverá ter em sua composição, preferencialmente, pelo menos um .membro 
representante das comunidades indígenas. 

Art. II - ( ... ) operacionalização do atendimento 

11 - os recursos financeiros serão transferidos às EE, sem necessidade de convênio, acordo · 
ou contrato, em conta específica no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou outra 
instituição fmanceiro oficial( ... ). 

IV - O FNDE divulgará a transferência dos recursos fmanceiros destinados ao atendimento 
no site www.fude.gov.br (consulta à liberação de recursos - 2004 - programa de 
alimentação escolar indígena - UF - município I prefeitura ou secretaria estadual de 
educação) e enviará correspondência para CAE, Assembléia Legislativa ou Câmara 
Municipal 

Art~ I7 A fiscalização dos recursos financeiros relativos ao PNAE é de competência do 
FNDE, do TCU, dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e do CAE, 
mediante a realização de auditorias, inspeções e na análise dos processos que ·originarem as 
prestações de contas. 

§ I o Os órgãos e entidades referidos no caput deste artigo poderão celebrar convênios ou 
acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do PNAE. 



Listagem de Municípios com escolas indígenas 

REGIÃO NORDESTE (29) 

ALAGOAS (06) 
Feira Grande 

Joaquim Gomes 
Palmeira dos Indios 

Pariconha 
Porto Real do Colégio 

São Sebastião 

BAHIA (09) 
Acajutiba 
Banzaê 

Camamu 
Glória 

lbotirama 
Itaju do Colonia 

Muquém de São Francisco 
Porto Seguro 

Santa Cruz Cabrália 

CEARÁ (02) 
Caucaia 

Maracanau 

MARANHÃO (01) 
Duque Bacelar 

PARAÍBA (03) 
Marcação 
Rio Tinto 

Baía da Traição 

PERNAMBUCO (08) 
Águas Belas 

Buíque 
Cabrobó 



Carnaubeira da Penha 
Ibimirim 
Pesqueira 
Salgueiro 
Tacaratu 



Q 

REGIÃO NORTE (66). 

ACRE (04) 
Jordão 

Maneio Lima 
Marechal Thaumaturgo 

Santa Rosa do Purus 

AMAPÁ (01) 
Oiapoque 

AMAZONAS (36) 
Alvarães 
Amaturá 

Atalaia do Norte 
Autazes 
Barcelos 

Barreirinha 
Benjamin Constant 

Beruri 
Boca do Acre 

Borba 
Carauari 

Careiro da Várzea 
Eirunepé 
Envira 

Humaitá 
lpixuna 

ltamarati 
Juruá 
Jutaí 

Lábrea 
Manacapuru 

Manicoré 
Maraã 
Mau és 

Nhamundá 
Novo Airão 

Parintins 
Pauini 

Santo Antonio do Iça 
São Gabriel da Cachoeira 

São Paulo de OJivença 
Tabatinga 
Tapauá 



Tefé 
Tonantins 

Uarini 

PARÁ (13} 
Altamira 

Cumaru do Norte 
Itaituba 

ltupiranga 
J acareacanga 

Jacundá 
Moju 

Novo Repartimento 
Oriximiná 

Paragominas 
Pau D'arco 

São Domingos do Araguaia 
São Félix do Xingu 

RONDÔNIA (04) 
Alto Alegre dos Parecis 

Chupinguaia 
NovaMamoré 
Porto Velho 

RORAIMA (08) 
Alto Alegre 

Amajari 
Bonfim 
Cantá 

Normandia 
Pacaraima 

São Luiz do Anauá 
Uiramutã 



CENTRO-OESTE (53) 

MATO GROSSO (31)_ 
Agua Boa 
Aripuanã 

Barão de Melgaço 
Barra do Bu~es 
Barra do Garças 

Brasnorte 
CampinóQolis 

Campo Novo Parecis 
Canarana 

Comodoro 
Conquista D'oeste 

Feliz Natal 
Gaucha do Norte 
General Carneiro 

Guarantã do Norte 
Juara 
Juína 

Nobres 
Nova Nazaré 
Nova Ubiratã 

Novo São Joaquim 
Paranatinga 

Peixoto de Azevedo 
Planalto da Serra 

Poxoréu 
Querência 

Rondolândia 
Rondonópolis 

São José do Xingu 
Sapezal 

Tangará da Serra 
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MA TO GROSSO DO SUL (22) 
Amambaí 

Antonio João 
Aquidauana 
Aquidauana 

Aral Moreira 
Bela Vista 
Brasilândia 

C a ara pó 
Coronel Sapucaia 

Dois Innãos do Buriti 
Douradina 
Dourados 
Eldorado 

Juti 
Laguna Carapã 

Miranda 
Nioaque 
Paranhos 

Ponta Porã 
Porto Murtinho 

Sidrôlandia 
Tacuru 

REGIÃO SUDESTE (06) 

ESPÍRITO SANTO (01) 
Arara cruz 

SÃO PAULO (05) 
Avaí 

Bertioga 
Braun a 

Itanhaem 
Ubatuba 

REGIÃO SUL (20) 



o 

PARANÁ(16) 
Cândido de Abreu 
Diamante D'Oeste 

Espigão Alto do Iguaçu 
Londrina 

Mangueirinha 
Manoel Ribas 

Nova Laranjeiras 
Ortigueira 

Palmas 
Paranaguá 

Santa Amélia 
São Jerônimo da Serra 

Tomazina 
Turvo 

São Miguel do Iguaçu 
Chopinzinho 

RJO GRANDE DO SUL (02) 
Três Palmeiras 
Rio dos Indios 

SANTA CATARINA (02) 
Chap_eçó 
Ipuaçu 

TOTAL DE MUNICÍPIOS: 174 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

Departamento de Educação para Diversidade e Cidadania 
Coordenação Ger,al de Educação Escolar Indígena 

CARTA N° (j!) r /CGEEIIDEDC/SECADIMEC 

A Sua Senhoria a Senhora 
ELIANE APARECIDA DA CRUZ 
Secretária-Executiva 
Conselho Nacional de Saúde 
Esplanada dos Ministérios 

Brasília, 30 de Se.\embro de 2004. 

Bloco G - Edificio Anexo, Ala B - I o andar- Sala 130 
79058-900 Brasília I DF 

Assunto: Recomendação 0° 003 

Prezada Senhora, 

1. Em atenção ao Oficio 450/SE/CNS/GM/MS, de 09.09.2004~ infonnamos 

que o conteúdo da Recomendação 003, de 01.09.2004 está contemplado na Resolução 

FNDE 045, de 31.10.2003 que nonnatiza os critérios para o repasse de recursos financeiros 

para execução do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar- Indígena. 

2. Estamos anexando um resumo da citada Resolução que se refere aos pontos 

elencados na Recomendação- respeito à cultura dos povos indígena, suas necessidades, a 

aquisição de alimentos regionais e tradicionais. 

3. Quanto à participação dos Distritos Sanitários Especiais Indígena e dos 

Conselhos Distritais de Saúde Indígena, infonnamos que está prevista a criação dos CAE

Conselhos de Alimentação Escolar com participação indígena (Artigos 8° e I 0). Desse 

modo, os membros dos Conselhos Distritais ou Locais de Saúde Indígena podem participar 

dos CAE. Estamos anexando uma relação de municípios aos quais estão vinculadas as 
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escolas indígenas, esclarecendo que nos estados de TO, MA, RO, AC, SC, RS, RO, PE, 

CE, SE, SP, RR, MG, AP, ALa maioria das escolas é estadual. 

4. Estamos à disposição para outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

.. ~Ju,~·, ~ 
KI:;ÉBER G TEIRA E MA TOS 

Coordenação-Geral Educação Escolar Indígena 



Prezados e prezadas colegas da Educação Escolar Indígena, 

bom dia. 

O MEC está liberando recursos para os estados e esses recursos 
PODEM E DEVEM beneficiar as comunidades indígenas. É importante que as 
informações abaixo cheguem aos dirigentes, lideranças e professores indígenas 
para qualificar a ação política deles junto aos gestores dos sistemas estaduais de 
ensino. Uma das idéias mais prejudiciais à educação escolar indígena é aquela que 
só identifica recursos para a escola indígena se eles forem específicos. Como temos 
insistido em nossas mensagens: todo e qualquer recurso destinado às escolas 
públicas nos estados PODEM e DEVEM beneficiar também as escolas indígenas 
pois estão são também escolas públicas. 

Estamos às ordens para esclarecer o que for necessário, pedimos a 
ampla divulgação dessas informações. 

Um abraço, 

Tel: 61.2104.6156 

Kleber Gesteira Matos 
Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena 

SECAO/ MEC 

e-mail: klebermatos@mec.gov.br 

MEC libera recursos emergenciais para o ensino médio 
21/10/2004 16:14 

O Ministério da Educação vai liberar, em caráter emergencial, crédito 
suplementar no valor de R$ 200 milhões para os nove estados da região Nordeste e 
o Pará. Os recursos destinam-se à melhoria do ensino médio da rede estadual e 
deverão ser aplicados em despesas de custeio das secretarias estaduais de 
eduQação e investimentos para a melhoria da infra-estrutura das escolas públicas e 
aquisição de equipamentos. A decisão de liberar recursos emergenciais foi tomada 
pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião com os ministros · 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega e da Educação, Tarso 
Genro. No dia 1 O de novembro, governadores dos estados beneficiados assinarão 
os convênios em cerimônia no Palácio do Planalto. A liberação do crédito 
suplementar revela o grande esforço do Ministério da Educação no apoio aos 
estados com maior dificuldade de enfrentar o gargalo existente no ensino médio. 
Dos R$ 200 milhões a serem liberados, R$ 130 milhões já foram aprovados como 
crédito suplementar pelo Congresso Nacional, e o restante deverá ser aprovado até 
a próxima semana. Para a distribuição dos recursos, o Ministério da Educação 
definiu uma hierarquia conforme o grau de necessidade dos estados. Assim, os 
estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas e Bahia receberão o maior aporte: 
Piauí, Maranhão e Ceará, R$ 35 milhões cada; Alagoas R$ 25 milhões e Bahia, R$ 
20 milhões. Já os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 
Pará receberão, cada um, R$ 1 O milhões. Os recursos são emergenciais, pois a 
solução definitiva dos problemas estruturais de manutenção do ensino médio virá 



somente com .a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), prevista para 2005. Para o ministro Tarso Genro, "essa 
liberação emergencial de recursos será a primeira experiência do Fundeb, na prática 
uma amostra de como o Fundo poderá auxiliar os estados". O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) publica, amanhã, 22, no Diário Oficial 
da União, a resolução que estabelece as orientações e diretrizes para a utilização do 
crédito. suplementar pelos estados do Nordeste e o Pará. A partir da data da 
publicação, as secretarias estaduais de educação deverão providenciar, junto ao 
FNDE, a elaboração dos planos de trabalho e a documentação de habilitação. Mais 
recursos - Além·· dos recursos emergenciais para o ensino médio, que serão 
liberados em novembro para os estados do Nordeste e Pará, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação irá liberar, até o final de outubro, para estados e 
municípios, R$ 46,3 milhões do Programa Brasil Alfabetizado; R$ 57,2 milhões do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE); R$ 113 milhões do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae); R$ 22,3 milhões para os estados que recebem 
recursos referentes à complementação da União para o Fundef; R$ 2 milhões para 
projetos educacionais, além de R$ 42 milhões para o Estado de São Paulo, 
destinados à aquisição de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD). Do início de outubro até hoje, o FNDE já liberou para os estados e 
municípios brasileiros um aporte de R$ 268,5 milhões, sendo R$ 37,5 milhões do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA); R$ 27,5 milhões do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); R$ 100 milhões do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PODE) e R$ 1 03,5 milhões do Salário-Educação. 
(Assessoria de Comunicação FNDE) 

Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola disponíveis dia 
22 

21/10/2004 09:20 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) 
liberou quarta-feira, 20, R$ 7.223.180,20 referentes ao Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PODE). Os recursos foram depositados nas contas correntes das unidades 
executoras (Associações de Pais e Mestres, Caixas Escolares, Conselhos Escolares 
etc.) de escolas públicas e estarão disponíveis na próxima sexta-feira, 22, após o 
período de 48 horas úteis da efetivação das ordens bancárias. Os recursos irão 
para 2.472 unidades executoras. O valor para cada escola varia de acordo com o 
número de alunos informados no censo escolar, podendo ser de, no mínimo, R$ 600 
até valores superiores a R$ 19 mil. Só recebem as verbas as escolas que têm mais 
de 20 alunos e com unidades executoras. Caso contrário, são as secretarias de 
Educação que recebem e repassam o dinheiro. Destinação - Os recursos devem ser 
aplicados na aquisição de material permanente e de consumo, manutenção, 
conservação e pequenos reparos, desenvolvimento de atividades educacionais, 
avaliações e projetos político-pedagógicos. Também podem receber os recursos 
escolas de educação especial mantidas por organizações não-governamentais ou 
entidades similares, inscritas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
Com um orçamento de R$ 330 milhões para 2004, o PODE deverá beneficiar em 
torno de 125 mil escolas estaduais e municipais e duas mil escolas particulares, em 
um total de 31 milhões de estudantes. PODE emergencial - Amanhã, 21, estarão 



disponíveis nas contas bancárias de unidades executoras R$ 1.037.854,1 O do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE) Emergencial. Esses recursos 
contemplam as escolas atingidas pelas enchentes nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e, ainda, as localizadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e que 
foram vitimadas pelo tufão Catarina. Para saber se a unidade executora da sua 
escola foi contemplada, clique aqui <http://www.fnde.gov.br/>. (Assessoria de 
Comunicação do FNDE) 
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Relator ia Nacional para os Direitos H umamos 
à Alimentação Adequada, Agua e Terra Ru_ral 

Projeto Relatores Nacionais em DhESC 
Plataforma Brasi leira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais 

DizESC Bmsil 

Apoio: Programa das Nações Unidas para o Voltmtariado(UNV) 

NOTA PÚBLICA AO ESTADO BRASILEillO 

A Relataria Nacional para os Direitos Humanos à Alimentação Adequada, Água e Terra 
Rural, da Plataforma Brasileira DHESC, tendo em vista a não inclusão coletiva dos povos 
indígenas no Programa de Governo Bolsa Famí lia, e considerando que: 

1. Diversas m1ssoes de investigação de denúncias de violações dos direitos humanos à 
alimentação, água e terra mral dos povos indígenas constataram que grande parte dos 
povos indígena vive em grave situação de msegurança alimentar e nutricional, 
especialmente suas crianças. 

2. O Direito Humano à AJimenração e Nutrição é previsto em uma série de Convenções 
Internacionais de Direitos Humanos ratificadas pelo Brasil , e, de acordo com os 
mandamentos constitucionais, leis e decretos nacionais e com os documentos 
internacionais, o Estado Brasileiro tem o dever de criar.as condições necessárias para que 
cada um e todos os seus habitantes tenham acesso a alimentação e nutrição, assegurando 
sua capacidade de produzir sua subsistência e provendo assistência aos que não tenham 
condições de adquirir alimento. 

3. O hograma Boi a FamíiiFI é um programFI de rransfercnci2 de rcndR desri nado às fà mílias 
em situação de pobreza, e foi criado pam arender duas final idades básicas: enfrentar o 
,, · ~ r d .,+-";",i,., ·~,...;o~ d 1.... ,- .;Jo;r ntto ria. 1""\~~1.., f"p +. '""""o " "''~ .,...;, o, o ·r-! 1 , :'" "lah .. tl :eSa. t 1v uu. Sv'-''-"'-la,. e i..h ClStn ... •• êl, t...p .. n .. e 0 \...!'- C\..Jtl t l,a~,_r a :O~ttt- ., u. ~~~~ se, :c. '- c.a. '-\:'- tuSaO 

social. e tarnbém oromover a emancioacão das famílias mais nobres. 
' ' • 1 

4. Os resultados das úlrimas pesquisas mostram que as populações indígenas estão enrre as 
mais pobres entre os pobres desse País: 64% das famí lias indígenas que estão em suas 
terras tradicionais tem renda inferior a l /4 de salário mínimo; '2 /3 da população indígena 
vive em situação de pobreza extrema. A causa de morte por doenças associadas à 
desnutrição e a fome chega a 45% nos menores de um ano e a 75,8% nos menores de 
cmco anos. 

5. Apesar da grave situação de insegurança alimentar e nutric ional da maioria dos povos 
indígenas no Brasi l, o Programa Bolsa Fam ília não atenderá às necessidades vividas por 
esses povos caso não sejn devidamente adequado às suas diferentes realidades 
socioculturais. A imposição do programa em sua forma origina! poderá causar danos 
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irreparáveis dentro das comunidades e desrespeitará os preceitos constitucionais que 
reconhecem o direito à diversidade cultural. 

6. Tal decisão do governo federal , caso não seja devidamente reavaliada, indicará, portanto, 
que o Estado brasileiro não acata o que dispõem os artigos 215, 216 e 23 1 da 
Constituição Federal que determinam a valorização e o respeito às culturas dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, e o reconhecimento aos índios de sua 
organização social , costumes crenças e tradições, direitos esses que têm pouca ou 
nenhuma semelhança com a realidade socioeconômica das famílias que o Cadastramento 
Único quer atingir. 

7. Além de não reconhecer os direitos coletivos dos povos indígenas, a lei que criou o 
programa Bolsa Família condiciona o pagamento dos recursos às famílias carentes à 
presença dos alunos beneficiados em 85% das aulas. Ocorre que as condicionantes 
impostas pelo Programa Bolsa Família não são condizentes com a realidade de vários 
povos indígenas. O governo não garante o direito de acesso pleno aos serviços 
educacionais e de saúde que viabilizem o cumprimento dessa condicionalidade por 
parte dos povos indígenas. 

8. A decisão governamental de não aceitar a possibilidade de transferência dos recursos do 
programa, a não ser diretamente para famílias conceituadas segundo a cultura 
hegemônica, impede que os povos indígenas possam exercer seu direito à diferença. 
Neste contexto, o programa, além de não atingir o seu maior objetivo que é promover a 
inclusão social, poderá ainda gerar conflitos e desagregações dentro das comunidades na 
medida em que estabelece uma contraposição entre a necessidade de superar carências 
existentes e o desejo de preservação de práticas culturais dos povos indígenas. 

Vem, manifestando sua preocupação em relação à posição do Governo Federal frente à recusa 
de inserir, de forma efetivamente diferenciada, os povos indígenas no Programa de Governo 
Bolsa Família, fazer recomendações ao Governo Brasileiro no sentido que: 

1. Sejam adotadas medidas imediatas para a inclusão dos povos indígenas nos programas 
sociais existentes, garantindo-se as adequações dos mesmos à realidade cultural dos 
diferentes povos, promovendo-se a eqüidade e o direito à diversidade, mediante 
articulação com as instituições responsáveis pelas políticas dirigidas a este segmento 
populacional e com representantes dos povos indígenas. 

afc Ação Brasileira pela N uhição e Direitos Humanos 
SCLN 215 Bloco D, sala 17. 70874-540. Brasília. DF. Brasil 

Telj fax +55 61 3407032 cel +55 61 99789822 
E-mail: al imentacao@dhescbrasil.org.br / abrandh@tecnolink.com.br 

Sile: www.dhescbrasil.org.br 



<LJ /ie,s~c 
()3 r~zsil 

Relatoria Nacional para os Direitos Humamos 
à Alimentação Adequada, Agua e Terra Ru.-ral 

Projeto Relatores Nacionais em DhESC 
Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais 

DhESC Brasil 

Apoio: Programa das Nações Uuidas para o Volzmtariado(UNV) 

2. Não imponha critérios excludentes para os povos indígenas no Programa Bolsa Família 
sob pena de estar vio lando os Direitos Humanos desses povos estabelecidos não só na 
Constituição Federal mais também nos diversos tratados internacionais. 

3. Estabeleça meio de consulta e participação dos povos indígenas mediante procedimentos 
apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, para que 
decidam sobre a forma mais adequada de inclusão dos diferentes povos no Programa 
Bolsa Família. 

4. Garanta medidas que assegurem aos povos indígenas o gozo, em condições de igualdade, 
dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da 
população, sem ferir a sua diversidade cultural ; 

5. Promova a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, 
respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas 
instituições, eliminando as diferenças sócioeconômicas existentes entre os povos 
indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com 
suas aspirações e formas de vida. 

No aguardo de um posicionamento de V. s.a em relação a encaminhamentos adotados frente 
às recomendações acima, despeço-me 

Respeitosamente 

Flavio Luiz Schieck Valente 
Relator Nacional 
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